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Z A P I S N I K 
1.  REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR, 

ki je bila dne 11. januarja 2013, ob 17.30 uri, 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 

 
Prisotni člani:  Jurij Košir, Robert Pogačnik, Franci Smolej, Romana Šparovec ter 
Janko Dobre.                                                                                                                                 
                     
Odsotni člani:  Janez Šter, Helenca Plevanč in  Marko Pernuš. 
 
Posebej vabljeni: Gospod Dobrin Jože. 
 
 
 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica Romana Šparovec, 
predlaga v sprejem naslednji 
 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 12/12/2012 
     2. Popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja (inventura) 
     3. Razno 
 
ki je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K1) 
Franci Smolej opozori, da je potrebno dopolniti točko 3. Razno. Trditvi iz petega 
odstavka tretje točke, » Ideja je bila zaradi prevelikih stroškov opuščena. Po 
prenovljenem projektnem načrtu, znaša vrednost celotne investicije =465.000,00€.«, 
se preoblikuje. Preoblikovana trditev se glasi; Dinamika gradnje prizidka 
večnamenske  dvorane se lahko spreminja oziroma prilagaja glede na vire dohodkov. 
 
Člani se s popravkom strinjajo ter ga podprejo. 
 
Zapisnik 5. seje sveta KS Kovor z dne 22.12.2012 da predsednica Romana Šparovec 
na glasovanje za potrditev. Člani sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo(5 za). 
  
Sklep) Potrjen zapisnik 5. seje sveta KS Kovor z dne 22.12.2012. 
 
    
K2) 
Predsednica Romana Šparovec zaprosi člane sveta KS Kovor, da se javijo v komisijo 
za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Za člana komisije se prostovoljno 
javi Robert Pogačnik. Člani se strinjajo in ga imenujejo za predsednika komisije. Za 
člana komisije se javita še Jurij Košir in Janko Dobre. 
 
Sestava komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je sledeča: 
1. predsednik: Robert Pogačnik, stanujoč Zvirče 79 , 4290 Tržič, 
2. član: Jurij Košir, stanujoč Kovor, Cesta na Hudo 31, 4290 Tržič, 
3. član: Janko Dobre, stanujoč Zvirče 52a, 4290 Tržič. 
 
Sklep) 
Izvoljeno komisijo člani sveta KS Kovor soglasno potrdijo (7 za). 
 
K3) 
V začetku Smolej Franci prisotnim sporoči, da je bilo iskanje kandidatov, ki bi v KS 
Kovor odprli trgovino za krajane dolgotrajno. Pojavila sta se dva kandidata in sicer 
Dobrin Jože ter franšiza Mlinotesta. Kandidatoma je sporočil interes KS Kovor, ki 
stremi k zapolnitvi prostorov Zadružnega doma v namen postavitve trgovine. Višina 
najemnine se še določi, ta pa je pogojena z obsegom del, ki bodo potrebna pri 
rekonstrukciji prostorov. Poudari, da ima pri najemu prostorov prioriteto krajan KS, 
gospod Dobrin Jože. 
 
Dobrin Jože vsem prisotnim razloži trenutno situacijo v KS in poudari, da se v bivših 
prostorih trgovine Gacho Market zaradi birokracije, trgovine ne da odpreti. Trenutno 
najboljšo lokacijo predstavljajo prostori Zadružnega doma v Kovorju. Krajani zaradi 
potreb nujno potrebujejo trgovino. Osebno stremi k zakupu pravic v franšizi Tuš ali 
Mercator. Izpostavi, da je objekt potrebno v celoti pregledati in nadaljnje tudi 
renovirati. Gospod Dobrin predlaga, da gre zadeva v razpravo. 
Franci Smolej poda predlog, da se skladišče v bodoči trgovini lahko razširi, prostor pa 
ustrezno preuredi. Dobrin Jože predlaga, da je lokacijo potrebno podrobneje preučiti. 
Drugi kandidat, franšiza Mlinotest bo v obstoječih prostorih prodajal samo izdelke 
Mlinotest. Pogačnik Robert izpostavi, da celotna kvadratura omenjene lokacije znaša 



samo 100 m², kar pravzaprav ni veliko. Predlaga, da se gospod Dobrin poveže z 
Marketom Resman ali Krono Brezje kot pomoč pri poslovanju. Predlaga tudi, da se 
zadeva natančneje preuči, prostori bodoče trgovine pa strokovno pregledajo. 
Predsednica Romana Šparovec projekt podpira in še enkrat izpostavi nujen pregled 
najemnih prostorov. Prisotni za posrednika med kandidati in KS Kovor, predlagajo 
gospoda Smolej Francija.  
 
V nadaljevanju Pogačnik Robert poda predlog, da se za namene KS Kovor pridobi 
natančna karta oziroma zemljevid celotne KS Kovor. Karta bi vsebovala tudi hišne 
številke. Za pridobitev omenjenega zemljevida, se javi Smolej Franci. 
 
V zadnjem delu Pogačnik Robert predlaga, da se ob renoviranju cestnih površin v 
naselju Zvirče lahko istočasno zgradi tudi zadnji del pločnika skozi naselje. Prisotni 
predlagajo, da se izoblikuje dopis za omenjeno tematiko in nadaljnje posreduje 
Občini Tržič. Dopis bosta oblikovala Šparovec Romana in Pogačnik Robert. 
 
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 18.50 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor 
Šter Primož                                                                             Romana Šparovec 
 


